महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ, दै निक लोकसत्ता
आयोजित

अभििव संकल्प स्पर्ाा २०१७
(New Year Green Resolution Contest 2017)
स्पर्ेववषयी प्रस्ताविा :

केंद्रिय वने व पययावरण मंत्रयलययने नयगरी घनकचरय अधिननयम

२००० द्रि.२५/०९/२००० रोजी अधिसूचीत केलय होतय. त्ययमध्ये सि
ु यरणय

करुन नववन घनकचरय व्यवस्थयपन अधिननयम २०१६ द्रि.०८ एविल
२०१६ रोजी अधिसूधचत केलय आहे .

सिर सुियरीत अधिननयमयनुसयर

घनकचरय ननमयाण करणयऱ्यय व्यक्ती अथवय संस्थयंवर घनकचऱ्ययचे खयलील

तीन ववभयंगयमध्ये वगीकरण करुन घनकचरय गोळय करणयऱ्यय व्यक्ती
अथवय संस्थय ( स्थयननक स्वरयज्य संस्थयंनी ियधिकृत केलेल्यय ) ययंनय
िे णेची जबयबियरी सोपववण्ययत आलेली आहे .

१.जैववक पध्ितीने ववघटन होणयरय (ओलय कचरय)
२.न ववघटन होणयरय कचरय (सुकय कचरय)
३.घरगुती घयतक घनकचरय (ई-वेस्ट इ.)

सुियरीत घनकचरय व्यवस्थयपन अधिननयम २०१६ च्यय पयर्शवाभूमीवर

महयरयष्ट्र ििष
ू ण ननयंत्रण मंडळ, पययावरण ववभयग, महयरयष्ट्र शयसन व
िै ननक

लोकसत्तय

ययंच्यय

संयुक्त

ववद्यमयने

नववन

वषयाच

स्वयगत

करण्ययबरोबर पययावरण ववषयक संकल्प स्पिेच आयोजन गह
ृ ननमयाण
सोसययटी/संकुले ययंच्ययसयठी करण्ययत आल आहे .

ही स्पिया घरगुती

कचऱ्ययची (ओलय कचरय, सुकय कचरय, ई-वेस्ट) शयस्त्रोक्त पध्ितीने
ववल्हे वयट

लयवून

सोसययटी/संकुले

समध्
ृ ि

पययावरणयच

रक्षण

करणयऱ्यय

गह
ृ ननमयाण

ययंच्ययकरीतय अभििव संकल्प स्पर्ाा २०१७ यय स्पिेचे

आयोजन करण्ययत आल आहे .

ही स्पिया मुंबई (मुंबई, ठयणे, नवव

मुंबई, कल्ययण-डोंबबवली, वसई-ववरयर, ममरय-भयईंिर, उल्हयसनगर,

पनवेल, महयनगरपयमलकय पररक्षेत्र) पण
ु े, वपंपरी-धचंचवड, नयगपरू ,
औरं गयबयि आणण नयमशक यय शहरयतीली गह
ृ ननमयाण सोसययटी/संकुले
ययंच््ययकरीतय

आयोजजत करण्ययत आली आहे .

जी गह
ृ ननमयाण संकुले अथवय सोसययटी घरयत ननमयाण होणयऱ्यय

कचऱ्ययची शयस्त्रोक्त पध्ितीने ववल्हे वयट लयवत असतयत उिय.घरयतील

ओलय कचरय सुकय कचरय वेगळय करुन ओल्यय कचऱ्ययतून सेंद्रिय
खतननममाती/बययोगॅस

ययची

ननममाती

गह
ृ ननमयाण

सोसययटीस्तरयवर

करतयत, सुकय कचरय ककंवय ई-वेस्ट ययची शयस्त्रोक्त पध्ितीने वगावयरी
करुन ियधिकृत संस्थय अथवय महयनगरपयमलकेकडून त्ययची शयस्त्रोक्त
पध्ितीने ववल्हे वयट केली जयते ययकरीतय कृनतमशल पयऊन उचलण्ययचय

ियत्न करतयत अथवय जी गह
ृ ननमयाण संकुले अथवय सोसययटी नववन
वषयाचय संकल्प करुन ययची अंमलबजयवणी करतील अशय गह
ृ ननमयाण
सोसययटी/संकुले ययंनय यय स्पिेत सहभयगी होतय येईल.

यय स्पिेच्यय

अधिक मयद्रहतीसयठी महयरयष्ट्र ििष
ू ण ननयंत्रण मंडळयच्यय htpp://mpcb.gov.in
यय संकेतस्थळयवर भेट िे ऊन होमपेजवर new year green resolution contest 2017
यय ववंडोवर क्लीक करय.
आहे .

येथे स्पिेववषययची संपूणा मयद्रहती

उपलब्ि

इच्छुक स्पिाकयंनी आपल्यय िवेमशकय ३० मयचा २०१७ पयंत

mpcbnewyear@gmail.com यय ई-मेल वर पयठवयव्ययत.

इच्छुक स्पिाकयंनी

िवेमशकय पयठववतयंनय त्ययंच्यय सोसययटीचे नयंव, संपूणा पत्तय, िरू ध्वनी

क्रमयंक/संपका क्रमयंक त्ययंनी अंमलबजयवणी केलेल्यय उपक्रमयची संपूणा
मयद्रहती, फोटोग्रयफस ् जोडणे आवर्शयक आहे .

ननवड ियप्त स्पिाकयंनय

रोख रक्कमेची बक्षक्षसे, िमयणपत्र व फोटोग्रयफस ् जोडणे आवर्शयक आहे .
ननवड ियप्त स्पिाकयंनी रोख रक्कमेची बक्षक्षसे, िमयणपत्र व स्मत
ृ ीधचन्हयने
गौरववण्ययत येणयर आहे . यय अमभनव स्पिेत जयस्तीत जयस्त गह
ृ ननमयाण

सोसययटी/संकुले ययंनी भयग घेऊन पययावरण संविानयच्यय चळवळीस
हयतभयर लयवयवय असे आवयहन करण्ययत येत आहे .

